Matematik Dünyas›, 2003 K›ﬂ

Aram›zdan Ayr›lanlar

Do¤an Çoker
(1951-2003)

Çoker, 1997’de Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölüm Baﬂkan› olmuﬂtur.
Çoker’in ilgi alan› analiz ve topolojiydi.
Matematik e¤itimine özel ilgi duyar ve önem
verirdi. YÖK-Dünya Bankas› “Milli E¤itimi Geliﬂtirme” projelerinde görev alm›ﬂ ve bu projelere katk›da bulunmuﬂtur. Belirtisiz Kümeler ve
Belirtisiz Topolojik Uzaylar konular›na ilgi duyan Çoker bu konular›n ülkemizdeki öncülerinden olmuﬂtur. Bugün üniversitelerimizde görev
yapan Hatice Tuna Yalvaç, Haydar Eﬂ, Haﬂmet
Gürçay, Necla Turanl›, Mustafa Demirci ve Sad›k Beyhan’›n doktora hocas› olmuﬂtur.
Yaﬂam› boyunca çeﬂitli kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulunmuﬂ, bilimsel dergilerde
yay›n kurulu üyeli¤i ve uluslararas› düzeyde hakemlik görevi yapm›ﬂt›r. On dört yüksek lisans
ve alt› doktora tezi dan›ﬂmanl›¤› yapm›ﬂt›r. Tez
dan›ﬂmanl›¤›n› yapt›¤› dört doktora ö¤rencisini
yaln›z b›rakarak aram›zdan ayr›lm›ﬂt›r. Matematik Dünyas› yay›n kurullar›nda da görev yapan Prof. Dr. Do¤an Çoker’i sayg›yla an›yoruz.

o¤an Çoker, 1951’de ‹stanbul’da do¤muﬂtur. Genç say›lacak bir yaﬂta, 9 Ocak
2003’te, ard›nda eﬂini, iki çocu¤unu ve onlarca
ö¤rencisini b›rakarak aram›zdan ayr›lm›ﬂt›r.
S›ras›yla Diyarbak›r, Ankara, Kocaeli,
tekrar Ankara’da okuduktan sonra, Do¤an
Çoker 1968’de Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’ne girmiﬂ ve s›ras›yla lisans,
yüksek lisans ve doktora diplomalar›n› elde
ederek 1976’da e¤itim hayat›n› bu üniversitede bitirmiﬂtir. Gene ayn› üniversitede Matematik E¤itimi Bölümü’nde ö¤retim üyesi olmuﬂtur. Profesörlük unvan›n› 1989’da alan
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Matematik Dünyas›nda Üçlü Benzerlik
Ünal Ufuktepe
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Y›l 1997. Türk Matematik Derne¤i’yle yap›lan görüﬂmeler sonucunda Matematik Dünyas›’n›n
Akdeniz’de yaﬂat›lmas›na karar verildi. Yay›n Kurulu: H. ‹brahim Karakaﬂ, Timur Karaçay, Do¤an
Çoker, ‹lham Aliev ve Ünal Ufuktepe.
Aral›k ay›nda bir iﬂi ilk kez yapman›n heyecan ve telaﬂ›n› yaﬂ›yoruz, elimizdeki yaz›lar›n düzenlenmesi, bilgisayar ortam›na geçirilmesi vs. Bölüm seminerine girmeden önce son bir kez gelen e-postalara bak›yorum. Turkmath’a bir ölüm haberi düﬂmüﬂ: Cahit ARF hocay› kaybettik... Bir isyan duygusu
yerleﬂiyor içime, bir bilgi ve erdem ç›nar›n›n aram›zdan ayr›l›ﬂ› bir e-postaya s›k›ﬂ›p kalmamal›yd›...
Seminer salonunda Cahit Hoca’n›n say›l› doktora ö¤rencilerinden hocam Halil ‹brahim’in yan›na
oturdum ve bir kâ¤›da, “Baﬂ›m›z sa¤olsun, Cahit Hoca’y› kaybettik” notunu düﬂtüm. Seminer nas›l
geçti bilmiyorum ama sonraki koﬂuﬂturmacay› çok iyi an›ms›yorum. Hocam cenaze için ‹stanbul’a gitti, Do¤an Hoca’yla birlikte Cahit Arf’la ilgili kaynaklar› tarad›k bir hafta boyunca. Ona dair güzel sözleri özenle tarad›, rapido tak›m›yla sözcükleri ayd›nl›¤a ç›kard›. Matematik Dünyas›’n›n 7. cildinin ilk
say›s› kapakta Cahit Arf Hoca’n›n resmiyle matbaadan gelir gelmez sayfalar› ürkek ürkek tarad›k. Do¤an Hoca Samsun’undan keyifle bir nefes çekip, “Baﬂlang›ç için hiç de fena de¤il,” dedi.
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Y›l 2001. Matematik Dünyas› göçmen kuﬂlar misali bu sefer Akdeniz’den Ege’ye kanat
aç›yor. ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün
Matematik Bölümü’nde ulusal bir sorumlulu¤u
alman›n heyecan› içinde 10. cildin 1. say›s›n›
haz›rl›yoruz. Turkmath’a yine bir haber düﬂüyor: “Fikri GÖKDAL hocam›z› kaybettik.”
Do¤an Çoker hocam telefonla aray›p, “Ünal,
ilk say›ya Fikri’yle ilgili mutlaka biﬂeyler koyal›m” diyor. “Olur hocam!” dedim. Matematik
Dünyas›’n›n mavili bir gökyüzüyle süslü kapa¤›na “Öklid Düzleminde Geçen Bir Yaﬂam;
Fikri GÖKDAL” yerleﬂti.
Y›l 2003. Matematik Dünyas› Ege’den Marmara’ya kanat açt› bu kez. Ne tuhaf, Turmath’a
kötü haber düﬂtü yine: “Do¤an Çoker hocay›
kaybettik”. ﬁimdi yeni y›l›n ilk say›s›na Do¤an
Hoca’yla ilgili haberi düﬂme görevi Ali Nesin’in.
Do¤an Hocam 24 A¤ustos 1951’de ‹stanbul’da do¤muﬂ. Yaklaﬂ›k 52 y›ll›k bir yaﬂama o
kadar çok ﬂey s›¤m›ﬂ ki: 14 yüksek lisans ve 10
doktora ö¤rencisi, Topoloji, Bulan›k Mant›k ve
Matematik E¤itimi üzerine onlarca ulusal ve
uluslararas› sayg›n dergilerde bas›lm›ﬂ makaleler, onlarca kitap, ulusal ve uluslararas› dergilerde hakemlik, idari görevler, projeler, lisans ve
yüksek lisans düzeyinde verilen dersler, sevgi ve
sayg›y› hiç eksik etmedi¤i muhteﬂem bir aile reisli¤i... Hepsi bu 52 y›la s›¤m›ﬂ. Bizleri her yönüyle insan olan bu güzel insandan ay›rd›¤› için
art›k sigaradan nefret ediyorum. Paketimde kalan son sigaradan onun için son bir nefes ald›m
ve bir daha yakmamak üzere söndürdüm.
Rahat uyu Hocam!

Sevgili Do¤an’la 27 y›l önce Hacettepe Matematik Bölümü’nde tan›ﬂt›m. Do¤an Çoker ve Orhan Özer’le birlikte beﬂ
kitap yazd›k. Çal›ﬂmalar›m›zdan f›rsat
buldukça masa tenisi oynar, bundan da
büyük keyif al›rd›k.
Do¤an, Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nü bitirdi. Doktoras›n› ve
doçentlik dahil tüm derecelerini Hacettepe’den ald›. Lisans, lisansüstü ve doktora
dereceleri için yurtd›ﬂ›na gitme imkân› olmasa da uluslararas› düzeyde bir bilim
adam› olunabilece¤inin örneklerinden biridir.
Çok say›da ö¤renciye doktora yapt›rd›. Ö¤rencileri aras›nda bugün hepimizin
tan›d›¤› Prof. Dr. Haydar Eﬂ ve Prof. Dr.
Mustafa Demirci’yi de sayabiliriz. Seçkin
bir bilim adam›, iyi bir baba, arkadaﬂ›m
ve dostum Prof. Dr. Do¤an Çoker’in an›s› önünde sayg›yla e¤iliyorum.
Kenan Taﬂ
Çankaya Üniversitesi, Rektör Yard›mc›s›
Mühendislik ve Mimarl›k Fak. Dekan›

1998’di galiba. Antalya’da yaz okulunda karﬂ›laﬂt›k. Topoloji dersi veriyordu. Ö¤rencilerin pek ço¤u matemati¤e ilgisinden de¤il, okulu bir an önce bitirmek
için yaz okuluna devam ediyordu. Soyut
düﬂünme kavramlar› hiç geliﬂmemiﬂti. Gene de Antalya’n›n o kavurucu s›ca¤›nda,
yak›nmak bir yana, duda¤›nda ince ironik
bir gülümsemeyle nas›l ö¤rencilerine bir
ﬂeyler ö¤retmek için didindi¤ini hiç unutmayaca¤›m. Umar›m o ö¤renciler Do¤an
Çoker’in anlatt›klar›ndan olmasa da yaﬂama biçiminden ve görev bilincinden bir iki
ﬂey kapm›ﬂlard›r. Bu mütevaz› insan› sayg›yla selaml›yorum.
Ali Nesin
‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Matematik Bölümü

Tart›ﬂ›lmaz bilimselli¤i ve örnek kiﬂili¤iyle ö¤rencilerine verdi¤i ak›l, bilgi, sevgi
gibi yüce de¤erler ve güzellikler için de¤erli hocam›z Prof. Dr. Do¤an Çoker’e minnettar›z. Sizinle birlikte çok ﬂey paylaﬂt›k
bu k›sac›k dönemde... Sayg›de¤er hocam›z›, sevgi, sayg› ve özlemle selamlarken...
Sizi hiç unutmayaca¤›z Hocam!
Haydar Eﬂ / Hacettepe Üniversitesi
Matematik Bölümü
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Bir Bilimadam›na A¤›t
Timur Karaçay
Baﬂkent Üniversitesi, ‹statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

bilmek, o etkiyi y›llar sonra sürdürecek kal›c› yap›tlar b›rakmak kolay de¤ildir.
O yap›tlardan biri, Cumhuriyet döneminde giriﬂilen ve baﬂar›s›z kalan denemelerden sonra, seSevgili Do¤an,
nin büyük azmin, gayretin ve insanüstü çabanla
Sevgili Ö¤rencim,
haz›rlanm›ﬂ olan Matematik Terimleri SözlüSevgili Meslektaﬂ›m,
¤ü’dür. Almanca, Frans›zca ve ‹ngilizce gibi üç
Seni seven ve seni u¤urlamaya gelen bu topgüçlü bilim dilinde binlerce y›lda biriken matemalulu¤a, ﬂu anda sesimi duyuramayacak kadar güçtik terimlerine Türkçe karﬂ›l›klar bulmak gibi çok
süzüm. O nedenle, ben seninle konuﬂaca¤›m.
zor bir iﬂe birlikte girdik. Sen olmasan, öyle büBilim adamlar›n›, bak›ﬂ
yük bir yap›t ortaya konaProf.
Dr.
Do¤an
Çoker’in
cenazesi
aç›m›za ba¤l› olarak, de¤iﬂik
mazd›. Matematik Terimleri
biçimlerde s›n›fland›rma ola- Antalya Üniversitesinden Hacettepe Sözlü¤ü, Türk Dil Kuruna¤› vard›r. San›r›m ﬂu s›n›f- Üniversitesine 10 Ocak 2003 günü mu’nun tarihinde yay›mlanland›rma çok yanl›ﬂ olmaya- geldi. Ö¤rencili¤ini ve meslek yaﬂam›- m›ﬂ en kapsaml› terim sözlücakt›r: Bir, çok konuﬂup az n›n ço¤unlu¤unu bu üniversitede ge- ¤ü oldu.
üretenler, iki, az konuﬂup çok çirmiﬂti. Elbette, son yolculu¤una bu
Elbette, her sözlük yazaüretenler.
r›, önceki sözlüklerden yararüniversiteden, bir bilim adam›na yaDüﬂünüyorum da, Sevgilan›r. Öncelikle, rahmetli Naraﬂ›r biçimde u¤urlanmal›yd›. Ama,
li Do¤an, sen bu iki s›n›fa da
z›m Terzio¤lu’nun TDK’ye
girmiyordun. Sen hiç konuﬂ- ne yaz›k ki rektör yoktu, onu temsil vermiﬂ oldu¤u “müsvedmadan çok ama çok üreten edecek bir kiﬂi yoktu. Ö¤rencileri, de”den yararlanmay› düﬂünbir bilim adam›yd›n. Arkan- dostlar› oradayd›; ama üniversite ku- dük. Ancak, aradaki kuﬂak
da binlerce ö¤renci, onlarca rum olarak orada de¤ildi. Törene ka- fark›n›n yaratt›¤› dil uyuﬂgenç bilim adam›, uluslarara- pal› bir mekân tahsis edilmemiﬂti. mazl›¤› ve TDK’nin o zamans› düzeydeki yabanc› dergi- Yaﬂl› annesi, eﬂi, çocuklar›, hasta ya- ki amaçlar›, söz konusu
lerde yay›mlanm›ﬂ makalele- k›nlar›, onu seven ö¤rencileri ve mes- “müsvedde”yi temel almam›rin, büyük olanaks›zl›klar lektaﬂlar› o so¤uk günün ikindisinde z› engelledi. ‹ﬂe yeniden kodirenerek bilim adam› karar- saatlerce titreyerek hüzünle u¤urlad›- yulmak gerekti. Üstün çabanl›l›¤›na sahip birkaç kiﬂiyle
la bir kuyumcu titizli¤iyle
lar Do¤an’›. Bunu, son yolculu¤unda
yay›mlad›¤›n dergilerin, kihaz›rlanan sözlük, üç büyük
bir bilim adam›na, onun ailesine, ö¤taplar›n var. Bilim ve kültür
bilim dilindeki bütün mateyaﬂam›m›za arma¤an etti¤in rencilerine ve meslektaﬂlar›na yap›la- matik terimlerine, Türkçe
bu yap›tlar seni ilelebet yaﬂa- bilecek en büyük haks›zl›k olarak gö- köklerden Türkçenin kuralrüyor ve k›n›yorum. Üniversite yönetacakt›r.
lar›yla karﬂ›l›klar türetmiﬂti.
ﬁimdi yan›mda durabil- ticileri bilmelidir ki bilim adamlar›
Bir terim sözlü¤ü halk›n
sen, asla izin vermeyece¤ini tarlada yetiﬂmiyor!
benimseyemedi¤i terimler
bildi¤im bir konuyu aç›klaönermiﬂ olabilir. Al›ﬂkanl›kTimur Karaçay
may› kiﬂisel borç biliyorum.
lar›n› b›rakamayan bilim ve
San›r›m, yaﬂam›n boyunca en çok üzüldü¤ün kosanat adamlar›n›n tepkisini de çekebilir. Asl›nnu budur. O asla bozulmayan duyarl› kiﬂili¤in
da, terim sözlüklerinin haz›rlan›ﬂ nedeni de budur. Önerilen terimlerden baz›s› tutunamayabive engin hoﬂgörünle, Sak›n söyleme! deyiﬂini dulir; onlar yerine daha uygunlar› zamanla ortaya
yar gibiyim. Ama bilim ad›na, kültür ad›na söykonabilir. TDK’nin y›llar süren baﬂar›l› terim
lemeliyim.
türetme yolu budur. Bu yol, Türkçeyi zenginleﬂBir ülkenin bilim ve kültür hayat›na etki edeProf. Dr. Do¤an Çoker’i u¤urlama töreninde
(10 Ocak 2003) Prof. Dr. Timur Karaçay’›n yapt›¤› konuﬂman›n metnidir.
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nuyorum ﬂimdi. Dilerim, Türk Matematik Tarihi, senin o büyük yap›t›n›n de¤erini bir gün yazar.
Sevgili Do¤an, bugün sana bir gizimi aç›klamak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nün, ilk kuruluﬂ y›llar›nda, ben tahta
baﬂ›ndayd›m, sen karﬂ›mda s›ralarda oturuyordun.
Genelde, ö¤rencilerin zor sayd›¤› dersleri anlatmak
bahtiyarl›¤›n› yaﬂad›m. O zor say›lan derslerin
s›navlar›nda hep tam not al›rd›n. Giderek, bende
bir yanl›ﬂ›n› yakalayabilme iste¤i do¤muﬂtu. S›nav
kâ¤›tlar›n› özenle okuyor, bir yanl›ﬂ›n› bulmaya
çabal›yordum. Hiç bulamad›m!..
Ama, Sevgili Do¤an, bugün ilk yanl›ﬂ›n› yapt›n! Daha bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin bilim
hayat›na, kültür hayat›na o verimli katk›lar›n artarak devam edecekken, b›rak›p gittin.
Çok acele ettin!
Çok zamans›z gittin!
S›ra sende de¤ildi!
‹nan s›ra sende de¤ildi!
Böyle bir günde söylenecek söz bellidir: Yetiﬂtirdi¤in bunca ö¤rencin, arkanda b›rakt›¤›n bunca bilim ve kültür yap›t›, amaçlad›¤›n hizmeti
görmeye devam edecektir. Evet ama Sevgili Do¤an, bütün bu iﬂleri baﬂkalar›na b›rakmadan, baﬂlad›¤›n gibi kendi kendine sürdürsen daha iyi de¤il miydi?
Rahat uyu!..

tirmenin, onu bilim ve kültür dili yapman›n biricik yoludur.
Bu önemli yap›t ne yaz›k ki yeni bas›m yapamad›; çünkü Atatürk’ün kurdu¤u TDK o zamanlarda y›k›lm›ﬂt›. Yeni gelen TDK yönetiminin birçok (baﬂar›l›!) çal›ﬂmalar›ndan birisi de ilk bas›m›
bile tükenmeyen Matematik Terimleri Sözlü¤ü’nü
vitrinden indirmek oldu. Sözlükten arta kalanlar
ya depolarda çürütülmüﬂ ya da, kimbilir, kâ¤›t hamuru yap›lmak üzere fabrikaya gönderilmiﬂ bile
olabilir.
Yeni TDK’nin baﬂlatt›¤› hareket bununla bitmedi. O güzelim Türkçe köklerden türetilen terimler d›ﬂland›, Osmanl›ca ve Frans›zca köklerden türeyen terimlerle yeniden yazd›r›ld›. Yeni TDK’nin
yeniden yazd›rd›¤› Matematik Terimleri Sözlü¤ü’nün kapa¤›n› aç›p bana gösterdi¤inde, gözlerinde ilk kez sessiz bir isyan› okudum. O bir anl›k isyan gözlerinden çarçabuk silindi, yeniden
engin bir hoﬂgörü kaplad› yüzünü. ‹syan›n› belirtecek tek sözcük ç›kmad› a¤z›ndan.
ﬁimdi senin ad›na o isyan› dile getiriyorum. Bu
ülkenin dilini, kültürünü geliﬂtirmek üzere kurulan TDK yönetimi, Türk diline hizmet eden yap›tlar› çöpe atma yetkisini kendinde görebilir mi?
TDK yönetimi de bilim eti¤ine uymal›d›r. “Vefa”
dedikleri ﬂeyi öncelikle bilim ve kültür yap›tlar›na ve onlar› yaratanlara karﬂ› duymal›d›r.
“Kal›c› yap›tlar›n üstü örtülemez” diye avu-

Sevgili Do¤an,
‹nsan olman›n çok zor oldu¤u bir zamanda sen insand›n. Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i ve yetiﬂtirebilece¤i ender bilim adamlar›ndand›n. Saniyelerini bile insanlara hizmet için adad›n.
Çok de¤erli oluﬂun, senin herhangi bir ö¤ünme veya baﬂkalar›n› küçümseyen söz veya davran›ﬂlar›nla de¤il, bizzat seni tüm tan›yanlar›n ortak yarg›s›yla ispatlanm›ﬂt›r.
Sen hep bana,
Ayinesi iﬂtir kiﬂinin lafa bak›lmaz”
‹nsan›m demekle insan olunmaz”
vecizesini hat›rlat›yorsun.
Gazetelerde sayfalarca, televizyonlarda saatlerce gördüklerimizden, izlediklerimizden olmad›¤›n için medya suskundu. Bu da senin gibi de¤erli insanlar›n toplumda art›k çok daha zor yetiﬂebilece¤inin habercisi oldu¤undan ac›m›z çok daha büyük oluyor.
Sen hayat›n boyunca sergiledi¤in yaﬂam tarz›nla güzel, seçkin insan olma dersini de vermiﬂ oldun. Bizler de hep seni anlatarak yar›m kalan bu dersini devam ettirmeye çal›ﬂaca¤›z.
Seni hep sevgi, sayg› ve rahmetle anaca¤›z. Ruhun ﬂad olsun.
T. Hatice YALVAÇ
Bu dünya size lay›k olabildi mi, bilmiyorum. Olamad› ki, fazla kalmak istemediniz burada. Ama
eminim ki, arkada kalanlar›n bu kadar üzülece¤ini bilseydiniz, böyle çabuk ayr›lmazd›n›z aram›zdan. Çünkü sizin ne kadar ince biri oldu¤unuzu hepimiz biliyoruz...
Zeynep Eken
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